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Antecedentes: A otite média é uma das doenças mais frequentes em crianças 
menores de 5 anos e requer tratamento médico devido a possíveis complicações 
relacionadas com a deficiência auditiva. A detecção precoce da otite média com 
efusão (OME) em crianças é importante para o desenvolvimento normal da fala.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da adenoidectomia 
versus adenoidectomia com a colocação de tubos de ventilação (TV) através 
da timpanostomia em um conjunto de pacientes com deficiência auditiva 
selecionados e diagnosticados com hipertrofia da adenoide, OME e uma história 
de OME recorrente.

Material e métodos: O estudo foi realizado em 43 crianças selecionadas 
com diagnóstico de hipertrofia de adenoide, acompanhadas por OME uni/
bilateral recorrente, na faixa etária entre 2-7 anos, com idade média de 46 meses. 
Todos os pacientes foram submetidos à adenoidectomia; TV foram colocados em  
39,5% dos casos.

Resultados: Perda auditiva condutiva (PAC) bilateral foi encontrada em 79% 
dos pacientes. Naqueles pacientes com OME, no momento que se submeteram à 
cirurgia da adenoidectomia, como um único procedimento, a remissão completa 
da PAC foi alcançada em até 1 mês. Remissão imediata da PAC foi alcançada em 
todos os pacientes que receberam os TV; com remissão mantida também em 14 e 
30 dias. A recorrência da OME e da PAC estava presente em 42,3 % dos pacientes 
que foram submetidos à adenoidectomia isoladamente, sendo que a remissão das 
recorrências foi conseguida sob tratamento médico de até 21 dias, na maioria dos 
pacientes. A recorrência de otorréia nos TV foi observada em 23,5 % dos casos, 
a duração da desobstrução do ouvido e da PAC até a remissão foi de até 7 dias. 
Todas as recorrências foram secundárias a infecções agudas do trato respiratório.

Conclusões: A adenoidectomia promove uma remissão rápida de OME, 
sendo eficaz na prevenção das suas repetições. Recorrências de OME tem um 
período de resolução menor após adenoidectomia. Os TV garantem uma recupe-
ração mais rápida do ouvido, reduzindo a PAC secundária à OME. Tratamento 
cirúrgico unilateral de OME simultaneamente com adenoidectomia deve ser con-
siderado em casos com uma patologia muito mais grave em um ouvido. A aspira-
ção precoce de efusão da orelha média garante melhoria da PAC e da qualidade de 
vida imediatamente após a cirurgia, melhorando a ventilação das células com ar da 
mastoide, essenciais para garantir o funcionamento normal do ouvido.
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Introdução

A otite média aguda (OMA) representa uma das doenças mais frequentes em 
crianças menores de 5 anos de idade, e a maioria delas requer tratamento médico 
devido às suas possíveis complicações e um período de comprometimento audi-
tivo para o indivíduo. O diagnóstico precoce de otite média em crianças tem um 
papel importante no desenvolvimento normal da fala e o momento crítico para 
adquirí-la está entre as idades de dois e quatro anos1-4.

A otite média com efusão (OME) apresenta um fluido não purulento com 
viscosidades variadas dentro da cavidade da orelha média, sendo uma inflamação 
não específica, ² resultando na inflamação da orelha média com proliferação de 
glândulas mucosas e células caliciformes 6. A fisiopatologia da OME geralmente 
envolve condições inflamatórias da nasofaringe, qualquer mecanismo que cause 
a disfunção da tuba auditiva reduzindo a pressão ou a aeração da orelha média. 
Este mecanismo faz com que a pressão negativa na orelha média leve à formação 
de efusão serosa e metaplasia mucosa em longo prazo. A efusão mucóide é mais 
comumente vista em crianças, enquanto que em adultos, ocorre a efusão serosa7-10. 
Nosso estudo também mostrou que as complicações das doenças da orelha média 
podem causar: otite crônica, otite média aguda recorrente, inflamação do tecido 
de revestimento da mastóide (mastoidite aguda ou crônica), bolsas de retração 
e complicações adesivas, perfuração da membrana timpânica, timpanosclerose, 
colesteatoma, labirintite tóxica, atraso no desenvolvimento da fala e linguagem 
devido ao período total de perda auditiva 1-15.

A adenoide desempenha seu papel produzindo IgA, como um dos primeiros 
mecanismos de proteção contra a invasão de microorganismos e moléculas 
estranhas. A hipertrofia da adenoide envolve o crescimento anormal do tecido 
adenoideano na nasofaringe, podendo bloquear totalmente o fluxo de ar nasal. A 
idade de 5 anos é a idade máxima para complicações da orelha média devido à 
hipertrofia de adenóide1.
Material e métodos

Foram incluídas 43 crianças com hipertrofia de adenoide, que ainda 
apresentavam OME no momento da cirurgia e todos os pacientes se benefi-
ciaram com o tratamento clínico e monitoramento desde a primeira visita até 
o momento da cirurgia. Os pacientes foram diagnosticados em um Serviço de 
Otorrinolaringologia (Romênia, Bucareste) entre abril de 2010 e novembro de 
2011, e suas faixas etárias foram de 1 ano e 11 meses a 6 anos e 11 meses, no 
momento da cirurgia, com idade média de 46 meses.

Foram avaliados vários aspectos sobre a OME em crianças com hipertrofia 
da adenoide:
•	 monitorização	da	colocação	do	tubo	de	ventilação	(TV);
•	 aspectos	relacionados	com	os	TV	unilateral	na	doença	da	orelha;
•	 o	período	total	de	perda	auditiva	condutiva	(PAC)	associado	com	a	otite	média;
•	 tentar	estabelecer	uma	associação	entre	a	presença	da	adenoide	e	recorrência	de	

OME e PAC em crianças;
•	 eficácia	do	TV	na	redução	do	prazo	total	de	perda	auditiva	condutiva;
•	 procedimentos	de	diagnóstico	úteis	no	tratamento	e	seguimento.	
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Critérios de admissão no estudo:
•	 presença	de	hipertrofia	da	adenoide;
•	 presença	da	otite	média	com	efusão	(OME)	no	momento	da	cirurgia;
•	 história	de	otite	média	recorrente	com	efusão.
Critérios de exclusão do estudo:
•	 ausência	de	hipertrofia	da	adenoide;
•	 ausência	de	otite	média	com	efusão	entre	a	primeira	consulta	e	a	cirurgia;
•	 história	prévia	de	adenoidectomia	ou	cirurgia	de	orelha;
•	 sem	evidência	de	otite	média	com	efusão	recorrente	na	história	do	paciente.
O diagnóstico pré-operatório:

Em todos os pacientes incluídos no estudo foram realizados:
•	 endoscopia	nasal,	usando	um	fibroscópio	flexível	de	2,5	milímetros;
•	 endoscopia	da	orelha,	usando	um	telescópio	rígido	de	0	graus,	2,7	milímetros;
•	 timpanograma	e	reflexo	estapediano;
•	 audiograma	 tonal	 ou	 comportamental	 -	 sempre	 que	 possível,	 dependendo	na	

idade do paciente;
•	 apreciação	subjetiva	pelos	pais	da	obstrução	nasal,	nível	de	audição,	ressonar,	

qualidade do sono, qualidade de vida;
•	 o	exame	radiológico	foi	realizado	em	certos	casos,	com	recorrência	aguda	de	

otite média, da OME sem resposta ao tratamento, da recorrência aguda da otite 
média supurada, perfuração espontânea da membrana timpânica - Incidência de 
raios-X de Schüller, tomografia computadorizada / ressonância magnética.

Acompanhamento pós-operatório: 

•	 controles	após	3,	10	dias	e	1,	3	e	6	meses,	e	a	cada	vez	que	os	pais	considera-
rem necessárias (infecção no trato respiratório superior, aumento subjetivo de 
deficiência auditiva, etc.);

•	 endoscopia	da	orelha,	usando	um	telescópio	rígido	0	graus,	2,7	milímetros	em	
cada visita;

•	 Timpanograma	e	reflexo	estapediano;
•	 audiograma	tonal	ou	comportamental	-	quando	possível,	dependendo	da	idade	

do paciente;
•	 apreciação	subjetiva	pelos	pais	da	melhoria	da	respiração	nasal,	nível	de	audi-

ção, ronco, qualidade do sono e qualidade de vida.
a. Tratamento pré-operatório: todas as crianças foram submetidas à lavagem 

nasal com solução salina isotônica, sprays nasais, pelo menos, duas vezes 
por dia em casa, a partir da primeira visita. Os pacientes com obstrução nasal 
moderada e grave receberam descongestionantes nasais tópicos de 7-14 dias; 
alguns pacientes, especialmente aqueles que tinham uma história da rinite 
alérgica, receberam corticóides em spray após fazer a limpeza nasal, uma 
vez ao dia. Em doenças inflamatórias agudas do ouvido - tímpano abaulado, 
otite média supurativa aguda - os pacientes receberam analgésicos para a dor 
durante 1 a 5 dias e em certos pacientes com otite média aguda supurativa 
foram recomendados antibióticos orais.

b. Cirurgia: todos os pacientes foram submetidos à adenoidectomia com/sem 
colocação de TV nas mesmas condições que envolvem a cirurgia. A cirurgia 
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foi realizada sob anestesia geral, com adenoidectomia na posição de Rose, 
com a cabeça inclinada para trás, sob vigilância endoscópica 20, 21, 22. As ade-
noides removidas foram encaminhadas para biópsia. As amostras das biópsias 
foram fixadas em formalina, incluída em parafina e examinadas por histopato-
logia, a coloração de rotina utilizada foi hematoxilina e eosina para avaliação 
histopatológica ²³. A colocação dos TV foi feitas sob um microscópico óptico. 
A timpanostomia foi seguida pela aspiração da orelha média e lavagem da 
mesma com dexametasona21 em todos os casos 24, 25, 26. As secreções coletadas 
da orelha média foram enviadas para exame bacteriológico.

c. Tratamento pós-operatório: no período de vigilância pós-cirúrgica as 
crianças continuaram a lavagem nasal com solução salina e diminuíram o uso 
de gotas nasais usadas para provocar vasoconstrição, utilizando-as apenas 
durante os períodos de infecções agudas do trato respiratório superior. Nos 
casos com recorrência de otorréia através do TV foi realizada a lavagem do 
TV com dexametasona e usado antibiótico tópico por até 5 dias. 

Resultados

A maior incidência da hipertrofia de adenoide acompanhada por OME foi 
encontrada em crianças de 3 anos de idade (Figura 1). No momento da cirurgia 
72,1% (31) de todas as crianças incluídas no estudo apresentavam OME bilate-
ral (aguda, em remissão ou OME crônica), 7,0 % (3) OME e disfunção da tuba 
auditiva (DTA) e apenas 20,9% (9) OME unilateral. Quase 80 % das crianças 
apresentaram perda auditiva condutiva bilateral com diferentes intensidades, no 
momento da cirurgia (Figura 2).
Os 43 pacientes incluídos neste estudo foram divididos em 2 grupos :
•	 primeiro	grupo:	26	pacientes	(60,4	%)	-	apenas	adenoidectomia;
•	 segundo	grupo:	17	pacientes	(39,6	%)	-	adenoidectomia	e	colocação	do	TV	uni		

ou bilateralmente.
No primeiro grupo de crianças foi realizada adenoidectomia como um processo 

único em 60,4 % (26) das crianças incluídas neste estudo que, no momento da 
cirurgia apresentavam:

•	 otite	média	com	efusão	(aguda	ou	em	fase	de	remissão);	e,
•	 adenoides	hipertróficas	na	nasofaringe	(Figura 3).

Figura 2. Doença da orelha e PAC no momento da 
cirurgia, n = 43

Figura 1. Distribuição etária, n = 43
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Figura 3. a) adenoide hipertrófica coberta por secreções abundantes, obstruindo o fluxo nasal e abertura da 
tuba auditiva na nasofaringe, narina esquerda; b) hipertrofia da adenoide de tamanho médio, com obstrução 
parcial do fluxo de ar e nenhuma obstrução da abertura da tuba auditiva na nasofaringe, narina direita; c) a 
otite média aguda com efusão, fase de remissão, orelha esquerda - bolhas de ar podem ser vistas através da 
semi-transparência do tímpano na efusão serosa-citrina clara; d) a otite média crônica com efusão, orelha 
direita -secreção marrom-amarelada pode ser vista através da transparência do tímpano (autor - CS - dados 
privados 27).

A doença bilateral da orelha (otite média com efusão bilateral, otite média com 
efusão e disfunção da tuba auditiva) e a perda auditiva condutiva bilateral foram 
encontradas em 76,9 % 20 das crianças do primeiro grupo. Neste grupo de pacientes, 
o período médio entre a primeira consulta e a cirurgia foi de 61 dias; este aspecto 
levantou uma observação especial sobre a duração da perda auditiva condutiva em 
diferentes intensidades, que estava presente nestes casos em remissão (Figura 4).

A remissão total dos sintomas da 
otite média recorrente com efusão e da 
perda auditiva condutiva (em pacien-
tes que receberam adenoidectomia como 
procedimento único) foi alcançada até 
um mês após a cirurgia.

No segundo grupo de pacientes - 
39,5% 17 das crianças incluídas no estudo 
- foi realizada adenoidectomia e a colo-

cação do TV. Neste segundo grupo de pacientes, o tempo médio entre a primeira 
visita e a cirurgia foi de 100 dias, um período significativamente maior do que a 
do primeiro grupo de pacientes que receberam apenas adenoidectomia (61 dias), 
devido à espera vigilante da evolução da otite média sob tratamento clínico. Mais 
uma vez, queremos apontar uma observação especial sobre o período total de 
perda auditiva condutiva de intensidades diferentes presentes nestes casos (média 
de mais de três meses). A colocação do TV foi realizada somente nas crianças 
em que os testes de diagnóstico adicionais (endoscopia ouvido / microscopia, 
nasofibroscopia, timpanometria e reflexo estapediano, audiometria tonal, exame 
radiológico) revelaram tanto a presença de efusão na orelha média como uma 
resposta pobre à terapia. Os critérios de seleção tiveram como base um ou mais 
dos pontos seguintes:
•	 otite	média	crônica	com	efusão	ou	otite	média	aguda	com	efusão	com	resposta	

lenta ao tratamento médico;
•	 otite	média	recorrente	com	efusão;
•	 história	de	otite	média	aguda	recorrente	espontânea	com	perfuração	do	tímpano;
•	 doença	unilateral	da	orelha	ou	uma	patologia	mais	grave	em	uma	orelha;
•	 hipertrofia	moderada,	ao	invés	de	uma	hipertrofia	acentuada	da	adenoide.

Figura 4. Doença da orelha e PAC em crianças 
que foram submetidos à adenoidectomia , n = 26
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A colocação do TV foi realizada em ambas as orelhas em 76,5% (13) pacien-
tes e em apenas uma orelha em 23,5% (4) (Figura 5). A remissão da otite média 
com efusão e sintomas da perda auditiva condutiva (recorrente ou sem resposta ao 
tratamento médico) em pacientes que receberam adenoidectomia e TV foi obser-
vada imediatamente após a cirurgia. A remissão foi mantida também após 14 e 30 
dias, na maioria dos pacientes com TV.

A cultura das efusões de orelha média foi obtida na hora da colocação do TV 
e mostrou em 64,7 % (11) crescimento de: 23,5% (4) Streptococcus pneumoniae, 
17,6% (3) Staphylococcus epidermidis, 11,8% (2) Pseudomonas aeruginosa, 5,9 
% (1) Staphylococcus aureus e 5,9 % (1) Streptococcus viridans. Não houve cres-
cimento em 35,3 % (6) dos casos (Figura 6).

Recorrências. Onze (42,3%) pacientes que foram submetidos à adenoi-
dectomia, como o único procedimento cirúrgico, apresentaram recidivas de otite 
média aguda e otite média com efusão, em uma média de 74 dias após a cirurgia. 
Os sintomas da perda auditiva condutiva foram totalmente recuperados até 21 
dias. Na maioria dos pacientes, as recorrências foram devido a infecções respira-
tórias agudas das vias aéreas nas estações de inverno / primavera de 2010/2011 
(novembro- abril) (Figura 7).

A otorreia através do TV foi observada em 23,5% (4 de 17) dos casos, 
secundária a infecções agudas do trato respiratório superior, a maior parte nas 
temporadas de 2010/2011 de inverno / primavera (novembro- abril): 2 unilateral 
e 2 bilateral, o período médio de recorrência da otorreia foi em 68 dias a partir da 
cirurgia (Figura 7). Nestes casos, a duração total de perda auditiva condutiva foi 
muito menor do que em episódios anteriores com otite média com efusão sem TV 
- a redução da otorreia foi obtida em até 7 dias com tratamento local. A Figura 8 
apresenta a evolução da orelha esquerda de um menino de 5 anos de idade com 
TV e otorreia através do TV, 60 dias após a cirurgia.
•	 46,1	%	(6	de	13)	dos	pacientes	com	TV	bilateral	desenvolveram	infecções	do	

trato respiratório superior, após 1 mês da cirurgia, mas sem qualquer otalgia, 
talvez devido à presença do TV.

•	 11,7%	 (2	 de	 17)	 crianças	 desenvolveram	otite	média	 com	efusão	 secundária	
a uma infecção aguda do trato respiratório superior, um mês após que os TVs 
foram eliminados espontaneamente. A remissão de otite média com efusão foi 
obtida um mês após o tratamento médico.

Figura 6. Resultado da cultura do fluido da orelha 
média feito durante a timpanotomia, n = 17

Figura 5. Doença da orelha e PAC em crianças 
submetidas à adenoidectomia e colocação de TV n = 17
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•	 50%	(2	de	4)	das	crianças	que	fizeram	a	adenoidectomia	com	a	colocação	do	
TV unilateral, desenvolveram otite média aguda, > 3 meses após a cirurgia, 
na orelha saudável (o ouvido com pneumatização normal das células aéreas 
da mastoide no RX com a incidência de Schüller ), secundário a uma infecção 
no trato respiratório superior. A orelha com TV (aquele com ausência de pneu-
matização das células de ar da mastoide no RX com a incidência de Schüller) 
manteve-se inalterada no seu estado inflamatório agudo. O nível de audição do 
ouvido com TV permaneceu quase normal. A remissão da otite média aguda 
secundária a infecções respiratórias agudas na orelha não operada foi obtida 
em até 14 dias após a terapia clínica (descongestionantes nasais) em ambos os 
pacientes (Figura 9).

Figura 7. A recorrência de secreção na orelha média em pacientes que receberam adenoidectomia com / 
sem colocação TV (em verde- pacientes que se submeteram ao procedimento especificado, em vermelho - 
recorrência de secreção na orelha média ), n = 43

Discussão

Após a cirurgia, os pais relataram melhora significativa da qualidade de 
vida (respiração nasal, ronco, apneia do sono, desempenho na escola). A remissão 
completa da perda auditiva em pacientes com otite média com efusão que foram 
submetidos apenas à adenoidectomia foi registrada em até um mês após a cirurgia. 
A melhora significativa do nível da audição foi reportada no período pós-operató-
rio nas crianças que se submeteram à colocação do TV. O período total da perda 
auditiva foi menor nos pacientes com TV.

As recorrências de otite média aguda e otite média com efusão encontradas 
em pacientes que receberam somente a adenoidectomia foram muito mais eleva-
das (42,3%) do que nos pacientes que receberam a adenoidectomia com colocação 
do TV (23,5%). A maioria das recorrências foram secundárias a infecções do trato 
respiratório. Depois da adenoidectomia, as complicações da orelha média durante 
as recorrências foram menos frequentes com uma recuperação mais rápida que 
nos episódios anteriores da otite média com efusão adquiridos antes da adenoi-
dectomia (até 21 dias, em crianças que se submeteram apenas à adenoidectomia). 
A duração da perda auditiva condutiva durante os episódios de otorreia foi de até 
sete dias, menor do que nas recorrências das orelhas não operadas.
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Figura 8. Evolução de uma OME à esquerda em um menino de 5 anos, imagens endoscópicas : a) adenoide 
hipertrófica cobertas por secreção abundante, obstruindo o fluxo nasal e a abertura da tuba auditiva na naso-
faringe, narina direita; b) OME, orelha esquerda - através da membrana tímpânica podem ser vistas bolhas 
de ar e uma efusão serosa-citrina; c) TV, 4 dias após a cirurgia - membrana timpânica normal, ausência de 
secreção; d) depois de uma infecção de via aérea superior, uma OMA - TV bloqueado por secreção viscosa 
espessa; através da membrana timpânica pode ser vista secreção purulenta que está se expandindo, abau-
lando os tecidos saudáveis - 60 dias da cirurgia; e) evolução da resolução da OMA com tratamento local 
- TV bloqueado por fluido viscoso amarelo seco, através do tímpano, fluido seroso preenchendo o espaço 
da orelha média; secreção amarela viscosa no conduto auditivo externo - 66 dias da cirurgia; f) evolução 
da OMA - TV permeável, através do qual a efusão serosa da orelha média está drenando para o conduto 
auditivo externo - 69 dias da cirurgia (autor - CS - dados privados 27).

A eficiência da ventilação da orelha média dada pelo TV em crianças propen-
sas à otite é demonstrada em um curto espaço de tempo. Existe uma boa evolução 
da orelha que recebeu o TV, durante os episódios de infecções do trato respiratório 
superior. Isto foi mostrado antes: o ouvido saudável evoluiu com uma otite média 
com efusão e o ouvido operado, permaneceu inalterado. Para a lavagem da orelha 
média durante a colocação do TV preferimos utilizar a dexametasona devido ao 
seu efeito anti-inflamatório sobre a mucosa da orelha média, diminuindo assim 
o risco de desenvolvimento de otite adesiva e complicações pós-operatórias de 
atelectasia (tal como descrito na literatura) 24, 25, 26.

Na maioria das crianças, a limpeza diária do nariz com solução salina, após 
a cirurgia, diminui as recorrências e minimiza as complicações da doença.

Durante este estudo, após a cirurgia, observou-se uma diminuição do volume 
das tonsilas palatinas em pacientes diagnosticados, na primeira visita, com hiper-
trofia das tonsilas palatinas. Uma possível causa para isso pode ser a remoção da 
inflamação / infecção, e melhora da função respiratória.

Os métodos para diagnóstico da otite média com efusão foram a nasofibro-
laringoscopia, a endoscopia do ouvido ou microscopia, a timpanometria, o reflexo 
estapediano, o exame de audição (diapasão e audiometria tonal - sempre que pos-
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sível), a microbiologia das culturas nasais e das efusões da orelha média (em otite 
média com efusão - efusão tomada durante a colocação do TV), RX de Schüller 
ou tomografia computadorizada / ressonância magnética (otite média aguda com 
perfuração espontânea da membrana timpânica, história de otite média / otite 
média aguda recorrente com efusão especialmente em um lado, otite média com 
efusão sem resposta ao tratamento, otite média com efusão crônica, mastoidite).

Figura 9. Evolução de uma criança de 4 anos com diagnóstico de hipertrofia de adenoide, com otite média 
aguda supurada esquerda e história de otite média recorrente com efusão na orelha esquerda que foi subme-
tido a adenoidectomia e colocação de TV na orelha esquerda. Primeira visita (Figuras a-b): a) membrana 
timpânica normal da orelha direita, b) ouvido esquerdo - otite média aguda. Após 1 mês (pré-operatório, 
Figuras c-d): c) membrana timpânica normal da orelha direita, d) ouvido esquerdo - otite média com efusão 
- secreção marrom - amarelada que preenche a cavidade da orelha média pode ser vista através da membra-
na timpânica. 3 meses após a adenoidectomia e colocação de TV na orelha esquerda, durante um episódio 
agudo de infecção do trato respiratório (Figuras e-f): e) orelha direita - otite média aguda com efusão 
- efusão serosa que preenche o espaço da orelha média com tendência a tornar-se purulenta pode ser vista 
através da membrana timpânica, f) orelha esquerda - membrana timpânica normal com TV no quadrante 
póstero-inferior, sem efusão visualizada através da membrana timpânica; Figuras g-h - incidência de raio-X 
na incidência de Schüller da mastoide feita na primeira visita: Figura g) orelha direita - pneumatização 
moderada das células de ar da mastoide, Figura h) orelha esquerda - pneumatização pobre e opacificação 
das células da mastoide (autor - CS - dados privados 27).

A maioria dos pacientes com otite média com efusão, no momento da cirur-
gia, ou com exacerbações de doenças da orelha média após a cirurgia apresenta-
ram uma pneumatização pobre, com opacificação das células de ar da mastoide ou 
ausência de pneumatização das células de ar da mastoide ao raio-X na incidência 
de Schüller. O aspecto radiológico da mastoide encontrado nos pacientes com 
resposta ruim à terapêutica medicamentosa nos guiou - durante a realização de 
vigilância clínica - a tomar a decisão de realizar a colocação do TV. Consideramos 
que o osso da mastoide e a tuba auditiva são os principais órgãos responsáveis  
pelo bom funcionamento da orelha média.

Além disso, neste momento não há nenhuma evidência forte para suportar 
o tratamento cirúrgico da otite média com efusão unilateral 6, a não ser em casos 
específicos em que os testes de diagnóstico adicionais demonstraram uma pato-
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logia muito mais grave em uma orelha (por exemplo, uma grande diferença na 
pneumatização observada entre as duas mastoides no raio-X com a incidência de 
Schüller) e, nesta situação foi realizada adenoidectomia com colocação de TV 
unilateral na orelha acometida, com bons resultados.

É importante reiterar que, para os períodos totais de perda auditiva condutiva 
bilateral, especialmente na otite média recorrente com efusão, cada episódio de 
otite média com efusão dura pelo menos 14 dias até a recuperação completa. Nesta 
faixa etária (2 a 4 anos) a plasticidade neuronal para o aprendizagem da fala está 
no seu máximo. A limitação da informação auditiva levará a atrasos na linguagem, 
muitas vezes visto pelos pais como pronúncia alterada ou troca de letras nas pala-
vras faladas. Muitas vezes os pais trazem a criança ao médico com dificuldades 
respiratórias, entretanto, na primeira consulta, a maioria delas têm problemas de 
audição, como consequência de otite média com efusão, devido à disfunção da 
tuba auditiva, secundária à adenoide hipertrófica. Em nosso estudo, consideramos 
importante avaliar a saúde das crianças durante uma consulta interdisciplinar entre 
Otorrinolaringologista, Pediatra e, quando necessário, um Radiologista.
Conclusões

A hipertrofia da adenoide desempenha um papel importante no aparecimento 
e recorrência da otite média com efusão em crianças. A adenoidectomia promove 
uma remissão mais rápida da otite média com efusão, sendo eficaz na prevenção 
de suas recorrências. Após a adenoidectomia, as recorrências da otite média com 
efusão têm uma incidência menor, redução do período de cura e da gravidade. A 
frequência, gravidade e má resposta ao tratamento clínico da otite média com efu-
são são maiores naqueles pacientes que apresentam ausência ou pneumatização 
pobre das células de ar do osso mastoideo.

O período total da perda auditiva condutiva é significativamente menor nas 
crianças com otite média com efusão que foram submetidos à adenoidectomia 
com colocação do TV. Levando-se em consideração o período total da perda 
auditiva - durante o período de remissão de otite média com efusão após a cirur-
gia, durante as recorrências e o número de recorrências - o período total de perda 
auditiva é significativamente maior nos pacientes que foram submetidos somente 
à adenoidectomia. Os tubos de ventilação garantem a oportunidade de uma recu-
peração mais rápida do ouvido, reduzindo mais rapidamente a perda auditiva 
condutiva secundária à otite média com efusão, prevenindo suas recorrências. A 
intervenção cirúrgica unilateral da otite média com efusão deverá ser considerada 
nos casos em que outros testes de diagnóstico demonstraram uma patologia signi-
ficativamente mais grave, em apenas uma orelha.

A drenagem precoce de efusão da orelha média assegura melhoria da quali-
dade de vida, tanto imediatamente após a cirurgia e como também, numa referên-
cia de longo prazo, ajudando na ventilação das células de ar mastoideas, essenciais 
para a função normal do ouvido.
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